
Västanfors Båtklubb 

 

Nytt från Styrelsen. 
 

Hjälp med båtupptagning 
 

Klubben har en hjullastare som är utrustad med fyra olika typer av drag allt från 50 och 60 

mm kula, sprint och krok på redskapsfästet. Klubben kan på det viset hjälpa till vid 

upptagningar istället för att ni använder vajerspelet, klubben har för detta ändamål några 

utbildade att köra maskinen vid upptagning och sjösättning. 

Maila styrelsen om du behöver hjälp  styrelsen@vastanforsbatklubb.se   

 

Stenar i rampen 
 

Var vänlig att se till att ditt barn inte kastar stenar i rampen vi har vet ett flertal tillfällen 

påträffat stenkastande barn, stenar i rampen gör att det blir svårare att ta upp båtarna. 

 

Arbetsdag 
 

Lördagen den 23/10 kör vi en höststädning/arbetsdag nere vid klubben på agendan står lite 

städning, röjning av buskar inom och utanför området. Som vanligt vill vi gärna att ni anmäler 

er att ni kommer det blir lättare och planera arbetet och beräkna förtäringen anmälan sker som 

vanligt på styrelsen@vastanforsbatklubb.se  

 

Fakturor 
 

Fakturorna för 2017 kommer att skickas ut under oktober månad med sista betalningsdag den 

30 november 2016, så om du som medlem vill göra någon förändring i ditt medlemskap är det 

hög tid att göra detta nu innan vi börjar faktureringen, skicka till 

styrelsen@vastanforsbatklubb.se 

 

VHF-kurs 
 

Kommer att starta den 9 oktober så anmäl dig om du är intresserad sista anmälningsdag 3/10 
 

Navigationskurs för förarintyg 
 

Kommer att starta den 6 november så anmäl dig om du är intresserad sista anmälningsdag 

31/10 
 

HLR-kurs 
 

HLR (Hjärtlungräddning) en uppsamlingskurs ska köras under hösten/våren. 

 

Webbenkät. 
 

Vi kommer att skicka ut en enkät vad ni tycker om rampen, bryggan/altan utanför klubbhuset 

och om det arbete som är gjort, vi har fått både ros och ris från ett fåtal personer men vi vill 

veta vad ni som medlemmar tycker. 

 
 

 

Bra att tänka på om ni byter e-postadress, telefonnummer eller adress, skicka ändringen till 

styrelsen@vastanforsbatklubb.se 
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